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Hradba 2018
V úterý 3. dubna 2018 odstartuje největší
cvičení aktivní zálohy Hradba 2018. Potrvá
do 30. dubna 2018 a bude probíhat ve vojenských újezdech Hradiště a Libavá, dále v prostorech 21. základny taktického letectva
Čáslav a také ve schválených prostorech civilního sektoru.
Na výcvik bude povoláno do 1 400 záložníků
ze 14 pěších rot při krajských vojenských velitelstvích a strážní roty AZ vzdušných sil.
Cílem cvičení je příprava vojáků AZ k plnění

omezení vždy co nejméně dotklo běžného
provozu.
"Během cvičení bude simulována situace,
která fakticky nastala po teroristických
útocích v některých členských státech
Evropské unie na jaře 2016, kdy vláda ČR
povolala v souladu se zákonem o Policii ČR
vojáky v činné službě k plnění úkolů policie.
V tomto případě sice budou vojáci ve zbrani
cvičit ve společných hlídkách s příslušníky
Policie ČR, nicméně nebudou označeni

Aktivní zálohy Vojenské policie Olomouc na
něj bylo povoláno více jak 1 100 příslušníků
aktivní zálohy. Kromě dosud největšího počtu cvičících se jednalo o nejdelší výcvik v historii AZ.
V roce 2017 se počet aktivních záložníků
zvýšil o téměř 780 osob. K 1. březnu 2018
slouží v aktivní záloze 2 387 lidí, z toho 183
žen. Tento počet se již nyní blíží k rekrutačnímu cíli Armády ČR v letošním roce a to
dosáhnout na číslo 2 400.
GŠ AČR

Úvodník

úkolů při operačním nasazení a k vyčlenění
sil a prostředků pro plnění úkolů Policie
České republiky. Cvičení rovněž prověří
vojáky při střežení objektů důležitých pro
obranu státu ODOS a při ochraně úseků
státních hranic. Současně budou cvičit tři až
čtyři jednotky, které se budou střídat v desetidenních blocích.
"Připravenost příslušníků aktivní zálohy
k operačnímu nasazení je jedna z hlavních
priorit Armády České republiky. Záložníci
budou využíváni k doplnění mírové nenaplněnosti armády pro plnění úkolů na
území státu i mimo něj," zdůraznil náčelník
Generálního štábu AČR armádní generál
Josef Bečvář.
Ve spolupráci s Policií České republiky
budou vojáci působit ve společných hlídkách
ve městech, při patrolování v příhraničních
oblastech a dále při střežení objektů důležitých pro obranu státu v celkem osmi krajích. V souvislosti s tímto výcvikem může
dojít k částečnému omezení dopravy a to
vždy na nezbytně nutnou dobu, tak aby se

rukávovou páskou "POLICIE" a nebudou
disponovat kompetencemi policisty. Využití
aktivní zálohy ve společných hlídkách je
v praxi spojeno s řadou změn ve velení, spojení, instruktážích a dalších logistických záležitostech a je velmi žádoucí si je procvičit.
Cvičení však v žádném případě nereaguje
na změnu bezpečnostní situace v ČR," uvedl
první náměstek policejního prezidenta
brigádní generál Martin Vondrášek
"Cvičení bude provedeno jako kontrola
sladěnosti jednotek. Vojáci procvičí zaujetí,
vybudování, střežení a opuštění ODOS,
dále plnění úkolů posílení Policie České
republiky. Námět vychází z prostředí rozvinutých ekonomik tzv. SKOLKAN, je zaměřen na současné bezpečnostní hrozby, včetně
migrační krize nebo hrozby terorismu," přiblížil průběh Hradby náčelník štábu
Pozemních sil AČR (zástupce řídícího
cvičení) plukovník gšt. Antonín Genser.
Poprvé se cvičení Hradba uskutečnilo před
dvěma lety. Ze 14 pěších rot při jednotlivých
krajských vojenských velitelstvích a z roty

Pohled z okna sice jaro ještě moc nepřipomíná, ale věřím, že v následujících
dnech to příroda všechno dožene. Všechno má svůj čas. Svůj čas měly i platby za
odpady, pejsky a nájmy pozemků. A tento
čas vypršel na konci března. Ale dobrá
zpráva pro ty, co omylem zapomněli pokud nám dlužné částky přistanou na
obecním účtu nebo v pokladně do
9. dubna, ušetříme za upomínky a dlužníci penále. Zatím byla tahle nabídka přijímána ze strany dlužníků s nadšením,
tak tomu bude určitě i letos.
Na plné obrátky se rozjíždí obnova katastrálního operátu novým mapováním.
Zjednodušeně napsáno - začínají jednání
s vlastníky pozemků a vytyčují se hranice
pozemků. Já se dozvědět, že omylem zabírám pozemek někoho jiného, tak sklopím uši a snažím se domluvit tak, aby mě
to stálo co nejmíň - jak peněz, tak
papírování. Bohužel jsem zažila i opačný
případ, kdy se "nemajitel" oploceného
pozemku domníval, že dosáhne štěkáním
a zvýšením hlasu svého. Existuje-li mezi
sousedy dobrá vůle a snaha se domluvit,
jsou pracovníci katastrálního úřadu připraveni vyjít v rámci svých možností
vstříc. Pokud tato dohoda možná není,
nezbývá majitelům pozemku nic jiného
než se obrátit na soud. To by měla být ale
až ta poslední možnost. Doufám, že
takových případů bude co nejméně.
Markéta Moravcová
starostka obce
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dTest: Dodavatel poslední instance zachránce při krachu vašeho
dodavatele energií
Dodavatel elektřiny nebo plynu může
z různých důvodů ukončit činnost tak
jako každý jiný podnikatel. Pokud
v takovém případě nestihnete plynule přejít k novému dodavateli, stává se jím automaticky takzvaný dodavatel poslední
instance určený Energetickým regulačním
úřadem. Bude vám dodávat elektřinu
nebo plyn za ceny stanovené úřadem
nejvýše po dobu šesti měsíců. Během této
doby musíte uzavřít novou smlouvu o dodávkách energií, jinak se z vás může stát
černý odběratel.
Jestliže váš dodavatel ztratí oprávnění
nebo možnost dodávat elektřinu či plyn,
musíte si hledat nového dodavatele.
Ovšem zákonné lhůty pro to, abyste jej

našli, se pohybují v řádech několika málo
dní od ukončení činnosti původního
dodavatele. Jestliže nestihnete plynule přejít k novému, bude vám automaticky
přidělen dodavatel energií, kterého zákon
vzletně nazývá d o d a v a t e l e m p o s l e d n í
i n s t a n c e . V současné době jsou jím v závislosti na konkrétním regionu společnosti ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská
energetika v případě elektřiny a E.ON
Energie, innogy Energie (dříve RWE
Energie) a Pražská plynárenská v případě
plynu.
"Dodavatel poslední instance dodává spotřebitelům energie za ceny stanovené
Energetickým regulačním úřadem, a to
nejdéle šest měsíců. Právo na dodávky od

dodavatele poslední instance mají ale jen
ty domácnosti, které v předcházejících
12 měsících neměly spotřebu vyšší než
630 MWh," vysvětluje Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení spotřebitelské
organizace dTest.
Během šesti měsíců od zahájení dodávek
energií od dodavatele poslední instance
byste měli uzavřít novou smlouvu buď
s ním, nebo s nějakým jiným dodavatelem. Před uzavřením smlouvy je na
místě zvážit nejen nabízenou cenu za
dodávky, ale zaměřit se také na případné
smluvní pokuty a další podmínky
obsažené nejen v textu samotné smlouvy,
ale i v obchodních podmínkách a cenících. Zvážit byste měli i to, zda uzavřete
smlouvu na dobu určitou, nebo na dobu
neurčitou. V případě smlouvy na dobu
určitou můžete sice získat lepší cenu, ale
na oplátku se musíte takzvaně upsat dodavateli na určité období. Navíc ukončit
smlouvu na dobu určitou před uplynutím
sjednané doby často buď nejde vůbec,
nebo jen se zaplacením tučné smluvní
pokuty. Není proto dobré sjednat si
smlouvu na dobu určitou na období delší
než jeden či dva roky. Pokud se totiž na
trhu objeví lepší nabídky, bude vám stávající smlouva bránit je přijmout.
Situaci, kdy váš dodavatel zkrachuje, není
radno podceňovat. Může vás to totiž přijít
draho. Jestliže do půl roku od zahájení
dodávek dodavatelem poslední instance
neuzavřete novou smlouvu o dodávkách
energií, ocitnete se v neoprávněném
neboli černém odběru. "Důsledkem
černého odběru může být nejen odpojení
od elektřiny či plynu, ale i to, že budete
muset zaplatit vyšší částku než tu za
energie, které jste skutečně odebrali, včetně případných nákladů na obnovení
dodávek," upozorňuje Lukáš Zelený.
dTest

Poplatková
amnestie
Stejně jako loni si mnoho z vás si upozornění o datu, ke kterému je nutné uhradit poplatky za svoz odpadů, pejsky a
nájmy pozemků, vzalo k srdci.
K 31. březnu byla většina z nich uhrazena.
Pro ty, kteří na platby zapomněli, máme
dobrou zprávu - provedete-li výše uvedené
platby do 9. dubna 2018, nebude vám
připočítán poplatek z prodlení za pozdní
úhradu.
Připomínáme bankovní spojení:
43-3210410247/0100, popř. můžete platby
MM
zaplatit v hotovosti na OÚ.
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Kroniky velichovských rodin

Při loňském setkání starousedlíků jsem dostala od Alfreda Schneidera svazek, který dal
postupně dohromady. Je v něm patnáct
rodinných kronik. Paní Čepeláková, na jejíž
P o h l e d y d o m i n u l o s t i si určitě vzpomenete,
dostala také jeden výtisk. Nedalo jí to a kroniky postupně přeložila. S laskavým svolením
pana Schneidera některé z příběhů (mírně
upravené o osobní data) otiskneme v našich
novinách. Některé z příběhů jsou kratší, jiné
delší, každopádně jsou zajímavé. Chcete-li
vidět spoustu dobových fotografií, které dal
postupně pan Schneider dohromady, navštivte webové stránky www.welchau-egertal.de
Kronika rodiny Bergmanovy, Velichov 91.
Pro svou první poválečnou kroniku jsem si
zvolil rodinu Bergmanovu. Provozovala ve
Velichově největší zahradnictví. Bergmanovi
inzerce

VAIGL A SYN spol. s r. o.
České kuře přímo od farmáře,
drůbeží maso v akci je mražené!
tel. 474 66 72 63, 47 66 72 55
Akce duben 2018
Kuřecí prsní mini řízek
125 Kč/ 105 Kč/ kg
Mini stehna
54 Kč/ 42 Kč/ kg
Kuřecí polévkové díly
22 Kč/ 15 Kč/ kg
Kuře tácek mraž. (bal. 1 ks)
44,90 Kč/ kg
Jarní kuře (bal. cca 5,5 kg)
47 Kč/ kg
Kuře K12 (bal. 12 kg)
580 Kč/ karton
Akce běží do vyprodání zásob.

Velichov, náves - 5. a 19. dubna,
3. května 2018 (květnová akce)
v čase od 9:25 do 9:35 hod.

nebyli rodinou dlouho zde usídlenou, proto
musím začít ještě trochu ze široka. Otec
Alfred Bergmann pocházel z Dittersbachu,
v okrese Děčín. Tato malá obec měla zřejmě
stejně mírné klima a chráněnou polohu jako
Velichov. Alfredův strýc z matčiny strany tam
pracoval jako tkadlec v manufaktuře na
výrobu nití.
Musel být velmi podnikavý, podílel se
v Dittersbachu na financování koupaliště.
Inspirován
pravděpodobně
nabídkou
z Karlových Varů získal pozemek ve Velichově a začal budovat zahradnictví. Inspirován byl také v Dittersbachu provozovaným zahradnictvím, polním pěstováním
zeleniny.
Alfred Bergmann se potom u svého strýce ve
Velichově vyučil zahradníkem. Protože strýc
zůstal bezdětný, zdědil velichovské zahradnictví Hübner. Se svou manželkou Elisabeth
Schlereth se seznámil v Karlových Varech.
V červenci 1946 se Bergmann se svými třemi
dětmi - Horst, Klaus, Helga - dostal po
vysídlení do Crainfelduim Fogelsberg. Drsné
podnebí Fogelsbergu nebylo ovšem nic pro
zaujatého zahradníka. Alfred Bergmann tak
přesídlil ještě před měnovou reformou 1948
do Ranstadtu ve Wetterau, kde mohl získat
1,5 hektarový pozemek a začít se svou rodinou budovat nové zahradnictví. Jeho nejstarší syn Horst se vyučil také zahradníkem,
Klaus pekařem, pracoval však stejně jako
jeho sestra Helga v rodinném podniku.
Rok za rokem bylo zřizováno stále více
skleníků. Zelenina a květiny byly průběžně
dodávány do tržnice ve Frankfurtu. Paní
Bergmannová zemřela bohužel již v svých 55
letech, syn Klaus v 39 letech. Alfred

Bergmann se dožil 92 let, měl až do své smrti
životní družku z Gelnhausen.
Rodina měla stálé dobrý vztah k francouzskému zajatci Felixovi, který Bergmanna v Ranstadtu se svou paní také často navštěvoval.
Horst vedl zahradnictví, ve kterém někdy pracovalo až 10 zaměstnanců, a to až do svého
odchodu do penze ve svých 65 letech. Jeho
manželka Waltraud Michel pocházela
z Obbhornhofen u Giessen.
Nejstarší syn Michael se rovněž vyučil zahradníkem a vedl v Ranstadtu květinářství. Se
svou manželkou paní Conny Geist měl syna
Daniela.
Druhý syn Stefan je dosud svobodný, dodává
průběžně potraviny do hostinců v prostoru
Friedberg. Helga má se svým manželem
Jürgenem Griesche syna Marka.
S Horstovým odchodem do penze Bergmannovo zahradnictví skončilo. Rodiny jeho
syna nechtěly časově ani personálně ve velmi
náročné práci v zahradnictví dále pokračovat.
K tomu také proto, že se stále zvětšovala
konkurence z klimaticky příznivějšího území
Rhein-Main.
Alfred Schneider , red

Mapování
Pravděpodobně v měsíci květnu proběhne
testovací zaměření vyšetřených hranic
pomocí dronu. Zaměření provede firma
GEE-LS s.r.o. Data budou použita pro
testování vhodnosti a přesnosti tohoto sběru
dat při obnově katastrálního operátu novým
mapováním.
red
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Hry "U hranic
bez hranic"
Velichov dal dohromady tým, který nás bude
v sobotu 5. května reprezentovat v Rotavě na
rozpustilém klání měst a obcí Karlovarského
kraje inspirovaným známým televizním pořadem Hry bez hranic. Jednotlivé týmy se
budou snažit vybojovat pro své město hrdý
titul vítěze. Do města či obce vítěze se pak
přesune následující ročník her. Výtěžek
z akce bude použit na činnost Nadačního
fondu Ještěřice v souladu s jeho statutem.
Tématem letošního ročníku je STROJÍRENSTVÍ. V každé disciplíně bude bojovat
určitý počet členů týmu. Chcete - li náš tým
ve složení: Alena a Petr Homolkovi, Lucka
Reháková, Kuba Říha, Tomáš Zahálka
a Vaškové Kučera a Sinkule podpořit i vy,
přijeďte od jedné odpoledne fandit do
Areálu zdraví v Rotavě. Barva našeho týmu je
žlutá, takže fandící rekvizity v této barvě
budou vítané.
Nadační fond Ještěřice podporuje mj.
postižené a sociálně znevýhodněné fyzické
osoby z Karlovarského kraje a jejich rodiny,
které potřebují speciální zdravotní nebo
sociální služby, na něž stát nepřispívá, popř.
MM
státní příspěvek není dostačující.

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 28. 2. 2018:
celkem 528,
z toho 270 mužů a 258žen

Kino v Kyselce
duben
promítáme vždy od 19:30, není-li uvedeno jinak

7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.

Do větru
Thor: Ragnarok (od 18:00 hod.)
Bajkeři
Letíme (od 18:00 hod.)
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